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ਕਵਾਡ ਲੀਡਰ ਸਿਖਰ ਿੰਮਲ
ੇ ਨ ਅਤੇ UNGA ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਿੈਗਮੇਂਟ ਸਵੱਚ ਸ ਿ
ੱ ਾ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ
14 ਿਤੰਬਰ, 2021
ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਸਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਿਟਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਿਕੌਟ ਮੌਸਰਿਨ, ਜਾਪਾਨੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਯੋਸ਼੍ੀਸ ਦੇ ਿੁਗਾ ਅਤੇ ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪਤੀ ਜੋਿੇਫ ਆਰ. ਸਬਡੇਨ 24 ਿਤੰਬਰ, 2021 ਨੰ
ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸਸ਼੍ੰਗਟਨ ਡੀਿੀ ਸਵੱਚ ਚਤੁ ਰਭੁ ਜੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਆਗਆਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਿੰਮੇਲਨ ਸਵੱਚ
ਸ ੱਿਾ ਲੈ ਣਗੇ। ਇ ਆਗ 12 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੰ ਆਪਣੇ ਪਸ ਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖ਼ਰ ਿੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੋਈ
ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਾਾਂਝੀ ਸਦਲਚਿਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਸਦਆਾਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ।
COVID -19 ਮ ਾਾਂਮਾਰੀ ਨੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਾਂ ਚੱਲ ਰ ੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕੋਸਸ਼੍ਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਸ ੱਿੇ ਵਜੋਂ ਉ ਇਿ ਿਾਲ
ਮਾਰਚ ਸਵੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਸ ਲਕਦਮੀ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰਨਗੇ. ਉ ਿਮਕਾਲੀ ਆਲਮੀ
ਮੁੱਸਦਆਾਂ ਸਜਵੇਂ ਸਿਸਟਕਲ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰ ੀਆਾਂ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਾਂ, ਕਨੈ ਕਟੀਸਵਟੀ ਅਤੇ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ, ਿਾਈਬਰ
ਿੁਰੱਸਖਆ, ਿਮੁੰਦਰੀ ਿੁਰੱਸਖਆ, ਮਨੁ ੱਖੀ ਿ ਾਇਤਾ / ਸਬਪਦਾ ਪਰਬੰਧਨ, ਜਲਵਾਯ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਸਖਆ ਬਾਰੇ
ਵੀ ਸਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਿ ਸਿਖ਼ਰ ਿੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਿਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਸ ੰਦ-ਪਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਾਾਂਝੇ ਸਦਰ ਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗਆਾਂ ਨੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਮੌਕਾ
ਸਮਲੇ ਗਾ।
ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 25 ਿਤੰਬਰ, 2021 ਨੰ ਸਨਊਯਾਰਕ ਸਵਖੇ ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਮ ਾਿਭਾ (UNGA) ਦੇ 76ਵੇਂ
ਿੈਸ਼੍ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਿੈਗਮੇਂਟ ਦੀ ਆਮ ਬਸ ਿ ਨੰ ਿੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਿ ਿਾਲ ਦੀ ਬਸ ਿ ਦਾ ਸਵਸ਼੍ਾ
ੈ

'COVID -19 ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਾ ੀਂ ਸਟਕਾਉਪਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਟਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਿਾਰੀ,
ਧਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦਾ ਪਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ, ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਿਸਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਨੰ
ਮੁੜ ਿੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ'।
ਨਵੀਂ ਸਦੱਲੀ
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